สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : กองพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
โทร. 02 547 5970 (จุฑาทิพย์), 02 785 9059 (อาร์ท)
E-mail : juthathip.th25@gmail.com

สมัครเข้าร่วมงานทางออนไลน์ CILCK
https://goo.gl/forms/1vCiWw13D3YK85gx1

กำหนดกำรงำน Smart Enterprise 4.0
กิจกรรมพัฒนำศักยภำพสร้ำงเครือข่ำยธุรกิจ SME และ Startup สู่ธุรกิจยุคใหม่ ครั้งที่ 2
โครงกำรสร้ำงสังคมผู้ประกอบกำร (Entrepreneur Society)
วันศุกร์ที่ 25 สิงหำคม 2560 เวลำ 09.00 – 17.00 น.
ณ Multifunction Hall ชั้น 10 ศูนย์ C asean (ซีอำเซียน) ถนนรัชดำภิเษก กรุงเทพฯ
เวลำ

กำรดำเนินกำร

วิทยำกร/ผู้ดำเนินกำร

๐๙.0๐ – 10.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
10.30 – 11.00 น. พิธีเปิดกิจกรรม “Smart Enterprise 4.0”

ผู้บริหารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
หรือผู้แทน

11.00 – 12.00 น. รั บ ฟั ง การเสวนา เรื่ อ ง “สร้ า งจุ ด ขายทางการค้ า - คุณต้องใจ ธนะชานันท์
เสริ ม เสน่ ห์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ให้ ช นะตลาดยุ ค ดิ จิ ทั ล ” กรรมการผู้จัดการ บริษัทประชารัฐ
(How to be the winner in Digital market รักสามัคคี (ประเทศไทย) จากัด
through energizing Product Branding Solutions) - คุณกุลวัชร ภูริชยวโรดม
เจ้าของธุรกิจร้านอาหารจานด่วน
สไตล์ญี่ปุ่น ChouNan (โชวนัน)
- คุณอภิโชค ประเสริฐรุ่งเรือง
Business Development &
Co-Founder, AIRPORTELs Co.,Ltd.
ธุรกิจบริการขนส่งกระเป๋าเดินทาง
: ดาเนินรายการโดย
คุณธนภณ เรามานะชัย
ผู้ประกาศข่าว ช่อง Voice TV
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. การบรรยาย เรื่ อง “ยกระดับ การทาธุ ร กิจ ในตลาด คุณธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย
ดิ จิ ทั ล ” ( Business Transformation in Digital ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด
Marketing)
และกลยุทธ์ธุรกิจ
14.00 – 15.00 น. กิจกรรม Dream Pitch “A bridge to connect
SME and Startup companies”
- ด้านการบริหารจัดการ
- ด้านบัญชีและการเงิน
- ด้านการตลาด
- ด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
- ด้านการขนส่ง
15.00 – 16.30 น. กิจกรรมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจด้วยการเจรจา
ทางธุรกิจ (Startup-SME Business Matching)
16.30 – 17.00 น. สรุปภาพรวมของงานและลุ้นรับของรางวัล

ผู้ประกอบธุรกิจ Startup
นาเสนอธุรกิจ จานวน 15 ธุรกิจ

SME และ Startup แยกเข้าพื้นที่
เจรจาทางธุรกิจตามหมวดปัญหา
Pain Point

หมำยเหตุ - กาหนดการและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
- ผู้เข้าร่วมงานสามารถเดินชมและเข้ารับคาปรึกษา ณ บูธให้คาปรึกษาทางธุรกิจได้ตลอดทั้งงาน

แบบฟอร์มการรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม Smart Enterprise 4.0 ครั้งที่ 2
วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 17.00 น.
ณ C asean Multifunction Hall ชั้น 10 (ซีอาเซียน) อาคารซีดับเบิ้ลยูทาวเวอร์ (ตรงข้ามศูนย์การค้าเดอะสตรีท รัชดา กรุงเทพฯ)

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัว

หมายเลข: SE4.0 __ __ __

คาชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของท่านและความสะดวกในการดาเนินกิจกรรม
 นาย

คานาหน้าชื่อ

 นางสาว

 นาง

 อื่น ๆ ......................................

ชื่อ – ชื่อสกุล (ภาษาไทย) :

______________________________________________________________

ชื่อ – ชื่อสกุล (ภาษาอังกฤษ) :

______________________________________________________________

เลขประจาตัวประชาชน:

__ - __ __ __ __ - __ __ __ __ __ - __ __ - __

ชื่อบริษัท (ที่ท่านทางานอยู่ปัจจุบัน) : __________________________

อายุ _____ ปี

ตาแหน่ง: _________________________

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท: ____________________________________________________________________
E-mail:

____________________________________________________________________

เบอร์โทรศัพท์

____________________________________________________________________

ส่วนที่ 2 : SME-Startup Business Matching
คาชี้แจง กรุณาเลือกปัญหาทางธุรกิจที่ท่านสนใจเข้าร่วมเจรจาทางการธุรกิจ กับ Startup ทางคณะผู้ดาเนินรายการจะได้จดั สรร
เวลาและลาดับในการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งผูส้ มัครแต่ละท่านมีเวลาในการเจรจาทางธุรกิจท่านละ 10 นาที
1. ท่านสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาทางธุรกิจ กับ Startup หรือไม่?
 สนใจเข้าร่วม (ทาต่อข้อ 2)
 ไม่สนใจเข้าร่วม (ข้ามไปหน้าถัดไป)
2. ข้าพเจ้าสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาทางธุรกิจ กับ Startup ในด้าน ........................ (เลือกเพียง 1 ด้านเท่านั้น)
 (1) ด้านการบริหารจัดการ (Management)

 (4) ด้านพาณิชย์อิเล้กทรอนิกส์ (e-Commerce)

 (2) ด้านบัญชีและการเงิน (Accounting and Financial)  (5) ด้านการขนส่ง (Logistics)
 (3) ด้านการตลาด (Marketing)

1

ส่วนที่ 3 : Dream Pitch
คาชี้แจง การนาเสนอแผนธุรกิจของ Startup ที่สร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ กิจกรรมนี้เน้นการสร้าง
ความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ SME กับ Startup ให้ 2 รูปแบบธุรกิจเติบโตไปในเศรษฐกิจด้วยกันอย่างยั่งยืน
ข้าพเจ้าสนใจร่วมกิจกรรมนาเสนอแผนธุรกิจ หรือ Dream Pitch ของ Startup ที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ
ในด้าน ...................... (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 (1) ด้านการบริหารจัดการ (Management)
 (2) ด้านบัญชีและการเงิน (Accounting and Financial)
 (3) ด้านการตลาด (Marketing)
 (4) ด้านพาณิชย์อิเล้กทรอนิกส์ (e-Commerce)
 (5) ด้านการขนส่ง (Logistics)
ลงชื่อ ........................................................................................
(

)

การส่งใบสมัคร:
ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมสามารถนาใบสมัครส่ง 3 ช่องทาง ดังนี้
1) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ได้ที่ Dreamoffice@c-asean.org หรือ arunwish.w@c-asean.org
2) ทางจดหมาย โดยส่งมาที่ นายอรุณวิชญ์ วัฒนาพัฒน์กิตติ สานักงานดรีม ออฟฟิต ชั้น 14 เอ อาคารซี ดับเบิ้ลยูทาวเวอร์
เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ออฟฟิต โทร. 02-785-9059 ในวันและเวลาราชการ
3) กองพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
โทร. 02-547-5970 (จุฑาทิพย์) E-mail: juthathip.th25@gmail.com ในวันและเวลาราชการ
เพื่อความสะดวกของท่านสามารถกรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่

https://goo.gl/forms/soFWHOrJ2xoeDwWH3

2

